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Očkování…
Vážení Klatované, ještě před několika týdny jsem věřil, že se již nebude mými
řádky promítat téma koronaviru a jeho dopadů na naše každodenní životy. Mýlil
jsem se. A tak ani dnes se mu vyhnout nemohu. A to hned ze dvou pohledů.
Tím nejaktuálnějším, co právě rezonuje všemi médii, je bezesporu zahájení
očkování, jež by mělo být dle názoru
mnohých odborníků onou cestou
k návratu do normálního života.
Pominu všechny informace, které
se k Vám dostávají, a zůstanu pouze
u těch, jež jsou v tento okamžik v našem městě aktuální.
S vysokou mírou pravděpodobnosti
se však budou měnit prakticky ze dne
na den, o čemž Vás budeme neprodleně informovat na FB a webových
stánkách města či prostřednictvím televize FilmPro.
V pondělí 18. ledna 2021 bylo zahájeno očkování v domovech pro seniory
a následně byl spuštěn i rezervační
systém pro občany starší 80 let. Dobře
si uvědomuji, že pro řadu seniorů samotná registrace na internetu může
znamenat velké úskalí. Proto jsme
vyčlenili dvě pracovnice odboru sociálních věcí, a zdravotnictví na něž se
mohou senioři obrátit s žádostí o pomoc. Jsem si jist, že pí Petra Lucáková
(č. tel. 376 347 413) i pí Renata Moserová (č. tel. 376 347 257) Vám dokážou
poradit a úspěšně se zaregistrovat.
Volat můžete vždy v pracovní době
městského úřadu. Samotné očkování
bude probíhat nejdříve v Klatovské
nemocnici, posléze ve velkém sále
Kulturního domu v Klatovech. Jeho
rychlost bude závislá na počtu vakcín,
které budou k dispozici.

Prvořadost ochrany zdraví každého
z nás si zřejmě nedovolí zpochybnit
žádný soudný člověk. Přesto nelze pominout ani další aspekty našeho života. V minulých měsících jsem se zmínil
jak o vzdělávání mladé generace, tak
i o velmi těžkých situacích, s nimiž se
v danou chvíli vyrovnávají živnostníci
a menší podnikatelé. Pro ekonomický
vývoj země včetně financování zdravotního systému jsou nesmírně důležití velcí zaměstnavatelé. Stále mám
v paměti hospodářskou recesi před
více než deseti léty, kdy se výrazněji
zvýšila nezaměstnanost. A byť zdaleka nedosahovala hodnot jiných oblastí v ČR, i tak měla
značné sociální
dopady do mnoha rodin. Snad
mezi všemi špatnými zprávami,
jimiž jsme trvale
zahlcováni, je
určitou nadějí,
že na Klatovsku
se na přelomu
roku pohybovala
nezaměstnanost
do 3 % a počet
volných
míst
stále převyšuje

počet uchazečů o zaměstnání. Rovněž
v Klatovech se největší místní firmy
zatím potýkají spíše s nedostatkem
pracovníků. Nezbývá než věřit, že až
největší nápor epidemie třeba i díky
očkování pomine, hospodářství se
rychle zotaví a budeme moci opět začít žít i společenským životem.
S přáním pevného zdraví

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Pracovní doba
Městského úřadu
Klatov y
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 —17.00
7.30 —16.00
7.30 —17.00
7.30 —15.30
7.30 —14.30
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Územní plán města Klatov y
a jeho změny
Vážení Klatované, v úterý dne 9. února se sejde zastupitelstvo města. Na programu jednání bude mít i tzv. 2. změnu územního plánu. Ta se dotýká nejen prostoru města samého, ale i některých přidružených (integrovaných) obcí. Dovolte mi
nejprve stručně připomenout, co vlastně územní plán je.
Územní plán je jedním z nejvýznamnějších rozvojových dokumentů, které město pořizuje. Ve chvíli, kdy chceme stavět či přestavovat svůj dům
nebo kdy se zajímáme o urbanistický
vývoj určité části města, vždy se ptáme na to, „co říká územní plán.“ Ten
je, jako základ územně plánovací dokumentace, vždy tím prvním, co bychom měli zhlédnout a prostudovat.
Správný územní plán se snaží racionalizovat prostorové a funkční uspořádání svého území v krajině. Hledá
předpoklady, které by umožnily další
výstavbu, rozvoj veřejného prostoru,
vlastně trvale udržitelný rozvoj území.
Hledá rovnováhu mezi různými zájmy
– lidí, životního prostředí, hospodářství nebo, chcete-li, podnikání. Ačkoliv všichni toužíme dosáhnout
ideálu, realita je vždy určitým
kompromisem.
Vývoj českých stavebních
předpisů na počátku 21.
st. vyvolal nutnost pořídit
nový územní plán města. „Starý“ územní plán byl totiž z roku
1994 a byl též poměrně často měněn (do roku 2016 celkem 17x). Cesta
k novému územnímu plánu započala
již v květnu roku 2012, kdy zastupitelstvo rozhodlo o tom, že jeho zpracovatel bude vybrán formou anonymní
architektonické soutěže. Té se zúčastnilo 9 ateliérů, všechny předložily
hodnotné návrhy. Vítězem se stal ateliér Aulík-Fišer Architekti, s.r.o. Partner firmy Jakub Fišer řídí tým architektů, kteří pro nás od té doby pracují.
V roce 2019 byla schválena 1. změna
územního plánu, nyní v roce 2021
chceme projednat a schválit jeho
změnu druhou. Všechny dokumenty (včetně výkresů změn a schématu
porovnání stávajícího a navrhovaného územního plánu) jsou k dispozici
na webových stránkách města v části
věnované právě územnímu plánu.
Až zastupitelstvo 2. změnu územního plánu schválí, završí se tak druhá

etapa celého procesu změny územního plánu – etapa „administrace,“
v níž dominantní role náležela městu
Klatovy v zastoupení odborem výstavby a územního plánování Městského
úřadu Klatovy jako „orgánu územního
plánování, který pořizuje územně plánovací dokumentace.“ Proč tak složitá
formulace? Odráží se v ní prvky spolupráce samosprávy (město Klatovy,
a tzv. pověřený zastupitel) a státní
správy (odbor výstavby a územního
plánování). Odráží se v ní i skutečnost,
že město může mít leckdy jiný názor
než má „úřad“ (a nejen úřad „stavební“), který se hájí tím, že je svázán zákonnými omezeními.

A co
bude dál?
Již v této chvíli probíhá první etapa další změny územního plánu. Ta
bude završena opět jednáním zastupitelstva, kterému bude předloženo
k projednání a schválení tzv. „zadání
změny územního plánu.“ Město Klatovy (odbor rozvoje města) již nyní přijímá od občanů, společností, institucí
návrhy na změnu územního plánu.
Chtěli bychom, abyste měli možnost
své podněty podávat až do konce tohoto roku – tj. do 31. 12. 2021. Poté
bychom ve spolupráci s architektkou

města, zpracovateli územního plánu,
projednáním v komisi pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ („komisi výstavby“), projednáním s osadními výbory, s veřejností, a to vždy za účasti
příslušných pracovníků města (odbor
rozvoje, odbor výstavby a územního
plánování, odbor životního prostředí, hospodářský odbor...) připravili
zadání nové změny územního plánu.
Vezmeme-li v úvahu složitost procesu
i zákonné procesní lhůty, pak by tato
třetí změna územního plánu mohla
být předložena zastupitelstvu k projednání a schválení v druhé polovině
roku 2022.
A závěrem malé překvapení:
na jednání zastupitelstva bychom rádi představili i softwarovou 3D platformu s tajemným
jménem „luucy“ umožňující zobrazovat různá území a jeho vrstvy v „trojrozměrném pohledu.“
Do této platformy můžeme „nahrát“ i náš územní plán. Časem budeme moci nahlížet město, krajinu,
územní plán (a nejen ten) na obrazovce svého počítače „z klidu domova.“ Dokonce si budeme, při
diskusi o různých stavebních
projektech či studiích, moci
modelovat různé varianty
zadání projektů i varianty
jejich řešení. Podaří-li se nám
„luucy“ ve spolupráci s dodavateli
„domodelovat“, budeme zřejmě
prvním městem v České republice
s touto možností - ale o tom napíšeme podrobněji jindy.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, zpracování a administraci
2. změny územního plánu.
Přeji Vám zdraví a hezké dny.

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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Senioři v době online výuky

Dotace poskytované městem

Vážení Klatované, město Klatovy dlouhodobě finančně podporuje Univerzitu třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni, jejíž výuka probíhá od roku 2013
v bývalém dominikánském klášteře v Klatovech za organizačního a technického
zajištění pracovníků obecně prospěšné společnosti Úhlava.

Město Klatovy každoročně ze svého rozpočtu vyčleňuje nemalé finanční prostředky na podporu kultury a sportu.

Senioři se společně při výuce různých
témat – aktuálně regionální historie,
literatury, sociologie, práce s počítačem či s chytrým telefonem apod.
– pravidelně setkávali při výuce. To
není už od podzimu loňského roku
možné a výuka probíhá jen online.
Pedagog s nimi „naživo“ komunikuje
prostřednictvím aplikace v počítači.
Je to obdobné jako videokonference.
Byl jsem zvědavý na zájem seniorů
a na to, jak situaci zvládnou. Musím
říci, že většina pokračuje i nadále
a na hodiny se pravidelně a disciplinovaně připojuje online ze svých domovů. Pochopitelně to není ideální,
protože U3V pro ně neznamená jen
vzdělávání ve vybraných oblastech,
ale i možnost pravidelného setkávání
a popovídání si s ostatními studenty
– seniory. To teď citelně chybí. Myslím, že před vypuknutím pandemie by
si mnozí z nich podobnou výuku nedovedli vůbec představit a ani by se
na ni zřejmě nepřihlásili. Řádění viru,
které nás všechny trápí, tak alespoň
pomohlo k rozvoji a rozšíření znalostí
a možností komunikace, které by asi
mnozí běžně a pravidelně nevyužívali. Samozřejmě možnost popovídání
a bezprostřední reakce chybí a nejde
nahradit. Ne všichni senioři mají navíc
v domácnosti počítač. Takže si už přejí, aby se situace vrátila opět do normálních kolejí.
Výuka probíhá kromě Plzně a Klatov
ještě třeba v Tachově, Stříbře, Roky-

V roce 2021 se bude z programu
„Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy“ rozdělovat celkem 800.000 Kč, z programu
„Podpora pravidelných aktivit dětí
a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací“ částka 3.000.000
Kč. Dále budou poskytovány i dotace
na účel určený žadatelem v žádosti
(tzv. mimořádné dotace).
Dotace na účel určený žadatelem
v žádosti (tzv. mimořádné dotace)
O dotaci z tohoto programu lze žádat
např. na významnou jednorázovou
reprezentaci města v ČR a zahraničí
v oblasti kultury a sportu, jednorázovou podporu sdružení zdravotně postižených, badatelskou a projektovou
činnost v oblasti historie a kulturních
památek města, nadregionální soutěže, apod. Žádosti o dotace z tohoto
programu je možné průběžně podávat během celého roku.

canech, Dobřanech, Horažďovicích
a jiných městech. V aktuálním akademickém roce ji v Klatovech v osmi studijních programech navštěvuje téměř
170 posluchačů. Jedná se o program
neprofesního celoživotního vzdělávání. Přihlásit se může zájemce, který
dosáhl věku potřebného pro přiznání
starobního důchodu, a občané v plném invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu
na věkovou hranici.

Vedle této formy vzdělávání je v Klatovech také možnost výuky pro seniory
i v podání Virtuální univerzity třetího
věku (VU3V) Provozně ekonomické
fakulty České zemědělské univerzity
v Praze, opět ve spolupráci s Úhlavou.
Ta představuje bez ohledu na pandemii dálkovou formu vzdělávání, která
stojí na výuce elektronicky přístupné
přes internet.
Vážení spoluobčané, přeji Vám pevné
zdraví a vše dobré.

Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy
Umožňuje žádat o dotace na konkrétní účel, kde je výše dotačního podílu
stanovena na max. 70 % celkových
výdajů/nákladů na realizaci projektu.
Žádosti o poskytnutí dotace lze podávat od 1. do 28. února 2021.
Podpora pravidelných aktivit dětí
a mládeže do 18 let u kulturních
a sportovních organizací

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici
i v sekretariátu místostarosty Ing.
Martina Kříže a na odboru školství,
kultury a cestovního ruchu MěÚ v Klatovech.

Umožňuje požádat o dotaci všem kulturním a sportovním organizacím,
které mají sídlo na území města Klatov a sdružují k činnosti děti a mládež
do 18 let. Žádosti lze podávat v jarním
termínu od 1. do 31. března, v podzimním termínu od 1. září do 10. října
2021.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství,
kultury a cestovního ruchu

KRAJSKÁ LINKA
POMÁHÁ S REGISTRACÍ
KRAJSKÁ
LINKA
K OČKOVÁNÍ
POMÁHÁ S REGISTRACÍ
K OČKOVÁNÍ

OČKOVÁNÍ JE PRO VŠECHNY
DOBROVOLNÉ A JE ZDARMA
Telefonní linka je určena
na pomoc seniorům s registrací
OČKOVÁNÍ JE PRO VŠECHNY
k očkování proti covid-19
DOBROVOLNÉ A JE ZDARMA

Plzeňský
kraj:
721 689
Telefonní linka
je 374
určena
Ing. Martin Kříž
místostarosta

Zásady pro poskytování dotací
v oblasti kultury a sportu naleznete
na internetových stránkách Městského úřadu v Klatovech. Zde lze získat
i formuláře žádostí pro písemné nebo
elektronické podání.

na pomoc seniorům s registrací
k očkování proti covid-19

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí – pátek
9.00 – 15.00
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí – pátek
9.00
– 15.00
Plzeň: 374
780
960

https://registrace.uzis.cz

Plzeňský kraj: 374 721 689
plzensky.kr

www.plzensky-kraj.cz

Plzeň: 374 780 960

plzenskykraj_cze

https://registrace.uzis.cz

6

K L A T O V S K Ý Z P R AV O D A J

Oprav y komunikací 2021

Změny v odpadech od ledna

Rada města Klatov schválila další část jmenovitých oprav povrchu komunikací
v Klatovech a integrovaných obcích.
Kromě akcí schválených v prvním „balíčku“, které se týkají oprav zbylých
částí ulic na Domažlickém předměstí
- Fráni Šrámka, Milady Horákové, Mánesova a Karafiátová, budou opraveny povrchy následujících komunikací:








místní komunikace „za prodejnou
svítidel“ ve Štěpánovicích,
místní komunikace včetně veřejného osvětlení před čp. 407
až 411 v ulici U Slunce,
část chodníku + veřejné osvětlení
před čp. 792, 462 a 198 v Gorkého
ulici,
zbylé chodníky + veřejné osvětlení ve třech úsecích v Procházkově
ulici,
část místní komunikace ve vnitrobloku před čp. 412 v Plánické
ulici,
vnitroblok „za pekárnou“ v ulici
Za Beránkem,
část chodníku k čp. 416 a 645
ve Sportovní ulici,



místní komunikace podél požární
nádrže ve Vícenicích.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Uvedené opravy si vyžádají různá dopravní omezení, která jsou nezbytná
pro jejich zdárné provedení. Obyvatelé bydlící v dotčených územích budou o těchto opatřeních v předstihu
písemně informováni.
Připomínáme, že Zastupitelstvo města Klatov schválilo z rozpočtu města
na opravy komunikací stejně jako
v loňském roce částku ve výši 35 mil. Kč.

místní komunikace U Slunce

Výše poplatku pro rok 2021 zůstává
stejná jako v loňském roce, tj. v základní výši 450 Kč/osoba/rok. Úleva
ve výši 50 % (tj. 225 Kč/rok) náleží osobám, které v příslušném kalendářním
roce dovrší 80 let věku a více (aktuálně všechny osoby do ročníku 1941), a
osobám, které v příslušném roce do-

Od prvního ledna letošního roku nabyla účinnosti nová odpadová legislativa. Došlo tak ke zrušení stávajícího
zákona o odpadech a k přijetí nového,
změnu doznaly i další právní předpisy
související s odpadovou problematikou, včetně například zákona o místních poplatcích. Pro města a obce je
však z hlediska poplatků zavedeno
roční přechodné období k zajištění
toho, aby mohly způsob zpoplatnění
přizpůsobit nové právní úpravě.
S ohledem na tato přechodná ustanovení mohou města a obce v letošním
roce vybírat úhradu za komunální
odpad podle stávající právní úpravy,
tedy podle dosavadního znění zákona
o místních poplatcích a na něj navazujících vyhlášek, tedy v našem případě
vyhlášky č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

chodník v Gorkého ulici

chodník v Procházkově ulici

Vy m á h á n í d l u ž n ý c h p o p l a t k ů

Místní poplatky
za komunální odpad
Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2021 je v souladu s vyhláškou města stanovena do konce dubna 2021,
tj. v období od 1. 1. 2021 do 30. 4.
2021 dle platebních údajů, které poplatníci obdrželi při první registraci.
Není proto nutné se znovu registrovat
a docházet na městský úřad. Vše lze
vyřešit elektronicky při využití prvotních platebních údajů.
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Místní poplatek za komunální odpady byl zaveden vyhláškou města
od 1. 1. 2020 s tím, že první registrace každého poplatníka měla proběhnout do 31. 3. 2020. Kvůli covidu byl
tento termín prodloužen až do 30. 6.
2020. I přesto eviduje správce místního poplatku (finanční odbor MěÚ) ke
konci loňského roku velké množství
poplatníků, kteří se nezaregistrovali či
po provedené registraci už nezaplatili
příslušný poplatek. Již v průběhu roku
2020 rozeslal finanční odbor mnoho
výzev ke splnění ohlašovací povinnosti, které se pouze zčásti setkaly
s úspěchem.

vrší 6 let věku a osobám mladším (aktuálně všechny děti od ročníku 2015).
Pokud se na poplatníka úleva vztahuje, zohlední ji sám ve výši platby pro
rok 2021. Ani v tomto případě není
nutné docházet na městský úřad. Systém automaticky s uvedenou úlevou
kalkuluje.
Účet pro zaslání místního poplatku je
č. 888777399/0800 vedený u České
spořitelny. Pro správné identifikování
úhrady je však nutné znát variabilní
symbol, který byl poplatníkovi přiřazen Finančním odborem Městského
úřadu Klatovy při první registraci.
Pro úhradu místního poplatku proto
využívejte prvotní platební údaje. Při
jejich neznalosti, prosím, kontaktujte
oddělení místních poplatků na e-mailu: odpady@mukt.cz.

Veškeré informace včetně formulářů
jsou k dispozici na webu města Klatovy www.klatovy.cz/mukt/komunalniodpad.asp
Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

Při nesplnění ohlašovací povinnosti
na základě výzvy hrozí poplatníkovi
pořádková pokuta za závažné ztěžování nebo maření správy poplatku,
a to i opakovaně.
Nebudou-li poplatky za komunální
odpad za rok 2020 zaplaceny poplat-

níkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené
poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Po nabytí práv-

ní moci a vykonatelnosti platebního
výměru přistupuje správce poplatku
k vymáhání formou exekuce.
Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ
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Činnost realitního
zprostředkovatele

Město Klatovy zastoupené tajemníkem vyhlašuje výběrové řízení n a m í s t o

úředník (úřednice) odboru životního prostředí
– referent úseku vodního hospodářství

Novým zákonem o realitním zprostředkování, který nabyl účinnosti
3. 3. 2020, byla mezi vázané živnosti
zařazena činnost realitního zprostředkovatele, zároveň byla stanovena podmínka odborné způsobilosti a některé další nové povinnosti, které musí
podnikatelé v tomto oboru splňovat.
Chceme tímto upozornit podnikatele,
kteří tuto činnost vykonávají a hodlají
v ní pokračovat, na povinnost ohlásit
živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“, a to
v termínu do 3. 3. 2021.

Pracovní náplň:
Provádění odborných činností na úseku vodního hospodářství, vydávání povolení ke stavbám vodních děl a kolaudačních souhlasů, povolování nakládání s vodami, vydávání závazných stanovisek k vodním dílům pro ostatní orgány,
ochrana povrchových a podzemních vod, povodňová ochrana.
Bližší informace a podmínky
na www.klatovy.cz/mukt/prace.asp
Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

Ing. Miluše Lejsková
vedoucí živnostenského odboru

Průvodce v cestovním ruchu
Nová právní úprava zasahuje také do
průvodcovské činnosti. Nově se definuje průvodce v cestovním ruchu,
podmínky pro vydání průkazu průvodce a zavádí se seznam průvodců.
Činnost průvodce může od 1. 3. 2021
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vykonávat pouze osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce.
Průvodce je povinen mít tento průkaz
po celou dobu výkladu na viditelném
místě. Ministerstvo pro místní rozvoj začalo od nového roku přijímat

žádosti o vydání průkazu průvodce.
Osobám, které o průkaz požádají do
28. 2. 2021, bude vystaven bezplatně. U později podaných žádostí bude
nutné uhradit správní poplatek ve výši
1000 Kč. Podrobnější informace o průkazech a jak o ně požádat naleznete
na stránkách Ministerstva pro místní
rozvoj (mmr.cz/cs/microsites/pruvodci/cesky-narodni-prukaz-pruvodce).
Ing. Miluše Lejsková
vedoucí živnostenského odboru

MĚJTE FOTKU NA OBÁLCE!
Každý měsíc nabízíme Klatovanům prostor otisknout
jejich nejlepší fotku na titulní stránce měsíčníku
distribuovaném do všech domácností v Klatovech.
Svoje fotografie s březnovým motivem
nám můžete posílat do 15. února
na zpravodaj@mksklatovy.cz.
Fotografie posílejte v co nejlepším
rozlišení a nezapomeňte napsat jméno autora.

Prospěšné
veřejně prospěšné práce
Žlutá reflexní vesta s nápisem MĚSTO KLATOVY, kleště na odpadky, kbelík, koště
– to jsou typické „poznávací znaky“ zaměstnanců města, kteří vykonávají tzv. veřejně prospěšné práce (VPP). O co jde?
VPP jsou pracovní příležitostí (a nutno dodat, že dočasnou) pro uchazeče
o zaměstnání evidované úřadem práce. Spočívají zejména v úklidu a údržbě veřejných prostranství, veřejných
budov a komunikací. Tento jinak efektivní nástroj je do určité míry limitován onou dočasností a omezením jen
na některé typy prací.
VPP vykonávají zejména uchazeči
o zaměstnání, kteří jsou na trhu práce výrazně handicapováni a tím se jim
podstatně snižuje možnost jejich pracovního uplatnění. Mnozí proto velmi
kvitují možnost podílet se na zlepšení
čistoty města a sami kontaktují město
Klatovy s žádostí o zaměstnání.
Mechanismus zaměstnávání těchto
zájemců o VPP má však svá pravidla.
Uchazeč o zaměstnání musí být delší
dobu evidován na úřadu práce, a pokud se nedaří zajistit mu odpovídající
práci, může být zařazen do tohoto programu. Úřad práce pak poskytuje měsíční příspěvek na úhradu jeho mzdových nákladů. Dlouhodobě se nám
díky velmi dobré spolupráci se zdejším
úřadem práce daří získávat a zaměstnávat uchazeče pro veřejně prospěšné práce.Všichni pracovníci VPP se podílejí na úklidu města zejména v jeho
centru – tedy na náměstí a v přilehlém

okolí. Nezapomínáme samozřejmě
i na jiné části města a ze zkušenosti
už máme vytipované úseky, na které
je potřeba se zaměřit a které jsou zahrnuty do běžného úklidového harmonogramu (např. Tylovo nábř. – zeleň vedle střední zdravotnické školy
vč. lávky přes Drnový potok, parčík
na Rybníčkách apod.). Dále rovněž zajišťují provoz veřejných WC pod Černou věží, pro které se dlouhodobě
nedaří zajistit nájemce.

Nelze také opomenout, že o úklid
města jako celku se primárně starají
Technické služby města Klatov. Jejich
akční rádius je ale mnohem větší a zahrnuje i naše integrované obce.
Jinou kapitolou jsou pak obecně prospěšné práce (nezaměňovat s veřejně
prospěšnými pracemi). Jde o alternativní trest, který může soud uložit odsouzenému za spáchání méně závažného trestného činu, a to v rozsahu
50-300 hodin. V spolupráci s probační
a mediační službou se snažíme i těmto lidem zajistit podmínky pro vykonání takového trestu. V loňském roce tak
bylo v rámci těchto obecně prospěšných prací odpracováno celkem 2800
hodin.
Jak už bylo řečeno výše, veřejně prospěšné práce jsou účinným nástrojem pro zaměstnání obtížně zaměstnatelných lidí. Neznamená to ale,
že po absolvování VPP skončí uchazeč
o zaměstnání opět na úřadu práce
– v několika případech se pracovníci
natolik osvědčili, že našli trvalé místo
v některé z našich příspěvkových organizací.
Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ
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domova“ (možná někteří doma nebudete) prostřednictvím počítače. Tento
způsob projednání děláme poprvé,
doufáme, že vše půjde tak, abychom
byli všichni spokojeni.
Následovat bude druhá, návrhová
část, její ukončení předpokládáme
v červnu letošního roku. Poté se snad
sejdeme již normálním způsobem, jak
jsme zvyklí…

Strategie našeho města
Město Klatovy dlouhodobě pracuje na tvorbě strategických dokumentů. Ty mají
napomoci tomu, aby se občané, firmy i návštěvníci města, pokud chtějí, mohli orientovat v záležitostech záměrů města, jeho přístupu k řešení základních otázek
jeho rozvoje.
V roce 2016 byl schválen nový územní plán, v roce 2017 Strategie rozvoje
města pro období 2017-2025 s výhledem do roku 2030, v letech 2018-2019
bylo vyhotoveno 5 územních studií
revitalizace veřejných prostranství.
K strategickým dokumentům technického charakteru patří např. aktualizovaný Generel odvodnění z roku 2018
anebo Generel zásobování vodou
města Klatovy z roku 2019.
Již od roku 2017 připravujeme zpracování rozvojových dokumentů v oblasti
dopravy, veřejné infrastruktury a služeb, všechny oblasti jsou pak propojeny moderními technologiemi v rámci
tzv. konceptu smart city. Usilujeme
o vytvoření:
•
•
•
•
•

Generelu dopravy
Koncepce veřejného osvětlení
Generelu zeleně
Strategie cestovního ruchu
Strategie Smart City

Intenzivně jsme hledali jejich efektivní
financování. V březnu 2019 jsme díky
úsilí pracovníků odboru rozvoje města
získali dotaci z Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ). Projekt „Efektivní řízení města Klatovy“ obsahuje právě výše zmíněné strategie a generely.

Výše finanční podpory EU může činit
až 95 % všech způsobilých výdajů.
Smyslem projektu je zkvalitnit řízení města, ale i komunikaci „města“
a jeho občanů. Hlavním cílem projektu je posílení strategického řízení. Je
třeba, abychom v základních otázkách
vždy věděli „co, kdy, kde, jak a proč“
a neodpovídali si na tyto otázky až ve

chvíli, kdy před námi vyvstanou. I proto města, obce, firmy připravují různé
strategie, koncepce, generely.
Zpracováním dokumentů byly pověřeny zpracovatelské týmy, vzešlé
z výběrového řízení. Ty mají dostatečné zkušenosti s obdobnými zakázkami.

Práce na projektu, tj. na tvorbě zmíněných dokumentů, byly zahájeny
1. 4. 2020. Hotovi budeme v říjnu
2021. Práce jsou rozděleny do 3 fází.
První fáze je analytická, druhá návrhová, ve třetí fázi vyhotoví zpracovatelé
čistopisy dokumentů. Zapracují také
všechny připomínky a podněty, které
vzejdou z předchozích fází. V průběhu
realizace projektu jsou plánována 2
veřejná projednání, a to po ukončení
1. a 2. fáze prací.
Nyní jsme před dokončením první
fáze – tj. „analytické části projektu“.
Zpracovatelské týmy provedly rozsáhlé průzkumy, rozhovory, sběr dat,
proběhlo též dotazníkové šetření otevřené všem zájemcům. Koronavirová
pandemie sice vyvolala nutnost prodloužit termín analytické části, společnými silami jsme přesto vše zvládli.
Jsme připraveni na první veřejné projednání.
Předpokládali jsme, že zájemcům
z řad široké veřejnosti dokumenty
a týmy, které je připravily, představíme na jednání v některém z městských sálů (kulturní dům, refektář jezuitské koleje), které umožňují četnou
účast zájemců. Nouzový stav nám bohužel tento způsob projednání stále
neumožňuje.
Rozhodli jsme se proto pro náhradní
řešení. Dne 18. 1. 2021 jsme všechny
výše uvedené analytické dokumenty
zveřejnili na webu města. Uvítáme,
když se s nimi seznámíte, když nám
případně sdělíte své poznámky, připomínky, podněty, a to na e-mailovou
adresu: strategie@mukt.cz.
V pondělí dne 15. února od 16:30 hodin pak zorganizujeme živé internetové vysílání z městského refektáře,
kde budeme my a zástupci zpracovatelských týmů připraveni provést prezentaci dokumentů, zodpovědět Vaše
připomínky a reagovat na příspěvky
z diskuse. Do on-line přenosu se bude
moci zapojit každý zájemce ze „svého

Budeme rádi, když nám svým aktivním přístupem pomůžete připravit
smysluplné a praktické strategie a generely.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Projekt je podpořen v rámci prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná správa,
investiční priority 03.4.74 Investice
do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb
na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy, specifického
cíle 03.4.74.1 Optimalizovat procesy
a postupy ve veřejné správě zejména
prostřednictvím posílení strategického
řízení organizací, zvýšení kvality jejich
fungování a snížení administrativní zátěže; 03.4.74.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím
zvyšování znalostí a dovedností jejích
pracovníků, rozvoje politik a strategií
v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona, 80. výzva pro
územní samosprávné celky (obce, kraje
a sdružení a asociace ÚSC).
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těl, zprovozněn byl původní ventilační systém, který byl necitlivými zásahy v předchozích 150 letech zcela
narušen,“ doplňuje Jiřina Adámková,
správkyně katakomb.
Celková hodnota rekonstrukce dosáhla téměř 27 mil. Kč, z toho částka
17 mil. byla hrazena z evropských fondů, a částkou 3,5 mil. přispělo město
Klatovy.

K výročí si Klatovské katakomby
nadělily rekonstrukci
O katakomby, nejvýznamnější klatovskou památku, se již od roku 2006 stará spolek Klatovské katakomby. Ten v loňském roce oslavil patnácté výročí svého založení.
„Občanské sdružení Klatovské katakomby jsme, z podnětu města
a farnosti, založili společně s paní Kateřinou Žákovou a panem Lubošem
Smolíkem v létě 2005. Ihned po registraci sdružení, dnes spolku, do něj
vstoupily právě město Klatovy a klatovská římskokatolická farnost. Město
zde zastupuje pan starosta Rudolf Salvetr, farnost pan vikář Jaroslav Hůlle.
Rád bych všem jmenovaným poděkoval za dlouhodobou skvělou spolupráci,“ říká Václav Chroust, předseda
spolku Klatovské katakomby.

Od 1. 1. 2006 spolek převzal péči
o klatovské katakomby. Naplňuje
tak poslání, které mu bylo vloženo
do zakládacích dokumentů – starat
se o zachování, udržování a propagaci pohřebiště v kryptách jezuitského kostela Neposkvrněného početí
panny Marie a sv. Ignáce. Nezapomíná ani na svůj další cíl, a to propagovat a podporovat kulturní, historický
a duchovní odkaz části klatovské historie spjaté s barokem a působením
jezuitského řádu ve městě a okolí.
Tyto aktivity zahrnující přednášky,
koncerty, divadelní představení konané jak v kryptách kostela, tak i v prostorách jezuitské koleje (za ty největší
jmenujme Barokní jezuitské Klatovy
a Barokní svatojánskou noc), jsou organizovány ve spolupráci s městem
Klatovy, klatovskou římskokatolickou
farností, Městskou knihovnou, Správou nemovitostí Klatovy, Kolegiem
pro duchovní hudbu a dalšími. „Historickou konferenci pravidelně pořádanou v rámci Barokních jezuitských
Klatov dlouhodobě připravujeme
s Ivanou Čornejovou, přední českou
historičkou, která se věnuje baroku,
duchovním řádům katolické církve,
ale také Univerzitě Karlově. I díky ní
u nás pravidelně vystupují zajímaví
a erudovaní přednášející. Jan Royt,
Petr Čornej, Tomáš Halík, Petr Piťha

V roce 2019 proběhla revitalizace expozice, v rámci které došlo k obnově
a rozšíření audiovizuální techniky,
a byla také rozšířena část věnující se
hudebnímu prostředí klatovského jezuitského gymnázia. Celkové náklady
projektu činily 2,9 mil. Kč, příspěvek
z integrovaného regionálního operačního programu tzv. IROP(u) činil
1,7 mil. Kč.
V současné době probíhá stavební
část druhé etapy revitalizace, díky které budou zpřístupněny další dosud
nevyužívané krypty. Zároveň bude
rozšířena náplň informačních kiosků
a dojde k doplnění a částečné obměně náplně jednotlivých vitrín. Předpokládané náklady této akce činí 4,4 mil.
Kč a je přislíbena dotace z IROP ve výši
95 %.

nám mohlo přinést více poznatků o
osobě zemřelého a způsobu pohřbívání. Potvrdí se, že při mumifikaci byl
používán i chmel, který sloužil jako antiseptická podložka?” ptá se místostarosta.
„Expoziční část bude realizována po
skončení letošní turistické sezóny
tak, aby byla připravena na tu další
v roce 2021. Návštěvníci pak budou
mít k dispozicí více informací o osobnostech spojených s klatovskou kolejí,
o konzervačních a restaurátorských
pracích na mumiích. Ve sklepení pak

budou mít možnost virtuálně projít
klatovským podzemím,“ dodává Jiřina Adámková. „V prosinci přibyly
do expozice barokní nástroje, které
zapůjčilo Národní muzeum. Až opět
otevřeme, snad nám to covid brzy
dovolí, můžete se přijít seznámit s „tajemnými“ hudebními nástroji – víte,
co je to klavichord nebo klarina?“ zve
na návštěvu klatovských katakomb Jiřina Adámková.
Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

a mnoho dalších z mladší generace.
Rád připomínám zajímavé, skoro ekonomické vystoupení filozofa Jana Sokola,“ vzpomíná Václav Chroust.
Z iniciativy spolku byly za podpory
města a římskokatolické farnosti realizovány dva projekty rekonstrukce
krypt, třetí projekt v současné době
probíhá.
Výsledkem prvního projektu realizovaného v roce 2011 bylo vytvoření
moderní expozice. Ta před tím neexistovala. Návštěvníkům přibližuje
dobu barokních jezuitských Klatov,
příchod jezuitů do našeho města, jejich činnost, včetně té stavební. „Součástí projektu byla i rozsáhlá oprava
krypt a vlastně i obnovení původního
rozsahu katakomb, neboť v průběhu
času byly části katakomb využívány
pro jiné účely (sklepy, sklady). Proběhla i rekonzervace mumifikovaných

Stavební část bude dokončena tak,
aby v turistické sezóně byly zpřístupněny dvě krypty, kde na návštěvníky
čeká překvapení, které krypty vydaly. „Počátkem dvacátého století byly
za účelem světského využití zasypány tři krypty tak, aby byly přístupny
z Divadelní ulice. My jsme v současné
době tento násyp odstranili a objevila
se klenba, která je zřejmě pozůstatkem měšťanských domů, které tady
stály před výstavbou kostela. V druhé
kryptě jsme pak objevili ostatky člověka,“ řekl místostarosta Václav Chroust.
„Myslíme si, že to byl jezuita, který zde
byl pohřben někdy v první polovině
18. století. Kosterní pozůstatky jsou
v současné době v péči restaurátorů
a jsou podrobeny zkoumání, které by

Foto: K. Nováček, J. Tikvart
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Vě ž p r o J a n a P a l a c h a

Vy s í l á s t a n i c e D r u ž b a

Zrušení kulturních akcí a uzavření Kulturního domu v Klatovech otevírá v těchto
dnech prostor nejen na přípravy druhé etapy rekonstrukce, která je plánována
na březen letošního roku, ale také k zamyšlení se nad alternativními možnostmi
produkce.

V úterý 19. 1. 2021 byla postavena
na Rybníčkách věž pro Jana Palacha,
jako tiché připomenutí jeho oběti.
Věž pro Jana Palacha byla městu autorem bezúplatně zapůjčena
do doby, než se letos vydá na další
výstavu do Prahy.
Rád své sochy někomu dedikuji.
Mnohdy svým oblíbeným architektům, spisovatelům, filozofům či básníkům. Jindy místům, událostem nebo
pocitům a náladám.
Tuhle sochu jsem dělal od začátku
s myšlenkou na Jana Palacha. Začal
jsem na ní pracovat 19. ledna 2019,
v čase padesátého výročí jeho sebeobětování. V rádiu událost vzpomínali
ze všech možných úhlů. Nebylo možné dělat nic jiného... Tehdy mi bylo
čtrnáct a vnímal jsem víc bolest a utrpení než smysl jeho činu.
Přizvání k výstavě “Celebrating 30
years of freedom”, která měla v australské Sydney připomenout, že je už
třicet let naše země svobodná, přišlo
v čase, kdy jsem na Věži pro Jana Palacha pracoval. Napadlo mě, že by se
tahle rozměrná práce mohla stát součástí připravované výstavy. Nabízený záměr v Austrálii okamžitě přijali.
A hned nastaly komplikace.
Z Klatov do Sydney a zpět
Samotný transport třítunové Věže pro
Jana Palacha představoval nemalé potíže. Výstava měla být poctou třiceti
let svobody od sametové revoluce

a
Australané
to brali velice
vážně. Pozvali
deset autorů
z Čech a Slovenska a bylo
nutné vše zkoordinovat
tak,
aby díla odplula
najednou a dorazila na místo
výstavy
včas.
Na tom si vylámala zuby nejedna transportní firma.
Termín zahájení výstavy se rychle přibližoval, když konečně z Hamburku
transport soch odplul. Oddychl jsem
si. Za několik dní ale přišla ze Sydney
zpráva: „Pokud je vaše socha opravdu
vysoká 7,2 metru, je v Sydney nevystavitelná!“
Ukázalo se, že pro Sydney platí jakési podivné stavební nařízení, které
nepovoluje vystavovat ve veřejném
prostoru sochy vyšší šesti metrů.
Pro potřeby transportu byl uváděn
rozměr rozebrané sochy 5 m, ale po
sestavení měla o 2,2 metru víc. Nečekané nedorozumění. Co s tím? Tedy,
co s tím udělám já, ptali se mě e-maily
každý den. Stavební úřad prý nevychází organizátorům vstříc a výjimka
je nemožná.
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si měl uříznout ruku,“ píši do Heraldu.
Z problému se stává veřejná kauza.
Zázraky se ale dějí! Několik dní před
doplutím sochy do Sydney přichází další zpráva od ředitele výstavy: „Věž pro Jana Palacha může být
vystavena v plné výšce 7,2 metru! Nová starostka není komunista, na rozdíl od jejího předchůdce.
Nová starostka se rychle postarala
o to, že tvoje socha může být vystavena tak, jak jsi ji udělal!“ Všechno vyřešeno.
Moje představa, aby socha stála
na samém okraji útesu nad oceánem
tak, aby za ní byla pouze modrá hladina a nekonečné nebe, se naplnila. Tak
se stalo, že oceán a nebe byly součástí
sochy a umocňovaly její poslání.

Pořadatelé výstavy Sculpture by the
Sea - Sochy okolo moře, velké sochařské přehlídky, která v Sydney probíhá
každoročně přes dvacet let, ale použili
fotku Věže pro Jana Palacha jako hlavní motiv výstavy. Byla na všech plakátech i v katalogu, ale byla to fotka pořízená v Klatovech. Bylo hloupé sochu
nevystavit. Najmuli proto projekční inženýrskou firmu, která se mnou měla
vymyslet, jak záležitost vyřešit.
Začalo složité dohadování.

Po skončení výstavy, která trvá jen tři
týdny, ale návštěvnost bývá přes milion diváků, se organizátoři rozhodli
převézt Věž pro Jana Palacha 4 000
km do Západní Austrálie na úžasnou pláž Cottesloe v Perthu. Tam
byl záměr instalace dotažen k ještě
větší dokonalosti, když sochu osadili
na úzký kamenný mys zasahující hluboko do moře. A všude byl umístěný
doprovodný text, který objasňoval,
kdo to byl Jan Palach.

A přišel další email. Novinářka Harriet mě prosí o rozhovor pro The
Sydney Morning Herald. „Jaký z toho
máš pocit?“ ptá se, když zjistí potíže
s vystavením mé sochy. „Budu muset
na pobřeží oceánu rozbrušovačkou
odříznout sto dvacet centimetrů sochy. Pocit to je podobný, jak kdybych

Lákala mě ale představa postavit sochu v mém rodném městě. Než se Věž
pro Jana Palacha vydá na další pouť,
stojí na místě, kde stávala socha komunistického prezidenta Antonína
Zápotockého. Místo oceánu tvoří její
pozadí věže našeho města.
Václav Fiala

Koncept pořadu nazvaný „Vysílá stanice Družba“ spočívá hlavně v podpoře
místní kultury - umělců, hudebních
skupin a různých zájmových aktivit.
Název se proto může lišit, od Hudební stanice, přes Naučnou, až k Dětské
stanici. Jedná se o živá i předtočená videa ke zhlédnutí na internetu.
Návštěvníci, kteří běžně přicházejí
do kulturního domu, znají především
velký a malý sál, kde se odehrává
většina akcí. Díky vystoupení „bez diváků“ mohou ale interpreti odehrát
svoje představení i na místech, kam
se běžně návštěvníci nevejdou.

Abychom nezůstali jen u hudby, současně Městské kulturní středisko připravilo s kurzem sebeobrany, který
spadá pod kulturní dům, minisérii
obranných lekcí. Ty byly natočeny samozřejmě také v prostorách kulturního domu a budou k vidění postupně,
stejně jako streamované koncerty,
na Facebooku a webu Městského kulturního střediska Klatovy.

Vysílání „Hudební stanice“ mělo svou
premiéru v lednu. První online streamovaným koncertem byla klatovská
hudební skupina MRKLM, která odehrála svůj set na malém sále s výhledem do Domažlické ulice. Pár dní nato
se uskutečnily dva koncerty skupiny
Senomet, odehrané, díky exkluzivitě
pouze živého vysílání, v sobotu večer
a v neděli ráno. O týden později zazněla z Družby country kapela Štreka.
Už nyní jsou plánována další živá vysílání různých žánrů. Streamovat například budou 14. února houslistky Michaela Kostková a Barbora Sulková,
20. února rocková kapela EKG heart
rock, další sobotu 27. února Smrtislav, v březnu to bude například blues
Crimson Town Players, a to 20. března. Těšit se můžete také na sourozence Matějkovy a jejich heligonky.

NAVŠTIVTE ONLINE VYDÁNÍ
KLATOVSKÉHO ZPRAVODAJE!
Hlavní zdroj informací o kulturním
i sportovním dění v Klatovech
s přehledným kalendářem akcí.

Veškeré novinky a informace o konkrétních streamech naleznete na facebookových stránkách Městského
kulturního střediska Klatovy nebo
na webu www.mksklatovy.cz.
Josef Tikvart
MKS Klatovy
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Následující kulturní akce proběhnou v závislosti na vývoji epidemiologické situace.
M K S K L AT OV Y
w w w. m k s k l a t o v y. c z

PRÁVĚ V PŘEDPRODEJI:
1. 5.
úterý

7. 5.
pátek
10. 9.
neděle

8. 10.
pondělí

| 20:00 | KD Klatovy |
MAY IN KLATOVY
Druhý ročník květnových koncertních oslav. Jako hvězda
večera vystoupí POETIKA společně s ADYS, CIVILNÍ OBRANA
a ZASTODESET.
| 19:21 | Letní kino |
TOMÁŠ KLUS – Paměť písní tour
Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní v akustické podobě.
| 19:00 | KD Klatovy |
PŘESUNUTO! LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK
Recitál několikanásobné zlaté slavice za klavírního doprovodu Petra Maláska. Těšit se můžete na jedinečný hudební
zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební
scény.
| 19:00 | KD Klatovy |
PŘESUNUTO! HELENA
Vzhůru k výškám TOUR 2020 & Charlie Band a hosté
Fanoušci se můžou těšit opět na největší hity z bohatého
repertoáru Heleny Vondráčkové a také na jejího hosta.

Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz,
Kulturní dům Klatovy
pondělí 9–17; úterý – čtvrtek 9–16; pátek 9–15 hod
13.00-13.30 polední pauza

G A L E R I E K L ATOV Y / K L E N OVÁ
w w w. g k k . c z
do 28. 3. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech |
Voda / Obrazy proměny živlu
Výstavní projekt představí v dílech umělců od 19. století
do současnosti proměňující se pohled na živel, jenž symbolicky představuje nevědomí. Voda jako tekutý, proměnlivý, zanořující a znovu se vynořující živel konvenuje
s hlubinně nevědomými složkami psýché, zároveň přeneseně představuje ženský aspekt, a ač jej často ohrožuje,
základně podmiňuje život na naší zemi. Jsme svědky
proměny reflexe vodního živlu, kdy obavy z jeho nespoutanosti v současném umění vystřídají obavy o něj samotný.

PA S K - PAV I LO N S K L A K L ATOV Y
w w w. p a s k- k l a t o v y. c z
VÝSTAVY:
Tajemství hyalitového skla
Černé hyalitové sklo, které bylo vynalezené v roce 1816, provokuje
dodnes tajemstvím své výroby. Je velmi zvláštní,
i v tom nejtenčím střepu zcela neprůsvitné. Vyráběly se z něj v první
polovině 19. století nejen velmi luxusní předměty elegantních tvarů
s krásnými, broušenými a zejména zlatem malovanými dekory, ale také
pevné a odolné lékárenské nádoby a láhve.
Výstava je prodloužena do jarních měsíců.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
D R . H O S TA Š E V K L AT OV E C H
w w w. m u z e u m . k l a t o v y n e t . c z
VÝSTAVY:
do 28. 3. RETRO
Výstava z dějin hmotné kultury 60.–80. let 20. století.
1. 2. MIMOŘÁDNÉ OTEVŘENÍ BAROKNÍ LÉKÁRNY
–14. 3. Po dobu jarních prázdnin budou v případě uvolnění
opatření probíhat mimořádné prohlídky barokní lékárny
v pracovních dnech (po–pá); vstupné 120/80,- Kč. Bližší
informace sledujte na webových stránkách muzea.

S P O L E K B E S E DA z . s .

Č E S KÝ Č E RV E N Ý K Ř Í Ž
w w w. c e r v e n y k r i z k l a t o v y. e u
13. 2. úřad OS ČČK, Rozvoj 98/V, Klatovy
ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
Informace, přihlášky: klatovy@cervenykriz.eu
www.cervenykrizklatovy.eu/skoleni-prvni-pomoci/
tel.: 376 312 881, 731 092 002,
Uzávěrka přihlášek: 5. 2. 2021
MLADÝ ZÁCHRANÁŘ
Kroužek je určen pro všechny děti a mládež 6-18 let. Bude probíhat
každý pátek od 16.00 hodin v učebně první pomoci OS ČČK Klatovy.
Naučíte se zde poskytovat první pomoc, znalosti z hasičské oblasti, dopravní výchovy a zažijete spoustu zábavy. Můžete se účastnit i soutěží,
výletů, exkurzí či jiných akcí. Informace a přihlášky jsou k dispozici
na OS ČČK nebo na www.cervenykrizklatovy.eu

w w w. s p o l e k b e s e d a . c z , t e l . 6 0 5 8 2 6 9 1 4
16. 2. 15:00 | Babinec
23. 2. 15:00 | Artedílna I - vyrábíme šperky
Klubovna bude otevřena v souladu s aktuálním opatřením.

D Ů M D Ě T Í A M L Á D E Ž E K L AT OV Y
w w w. d d m - k l a t o v y. c z

Seriál o historii firmy Lötz
na webu www.pask-klatovy.cz

Jako malou náhradu za zavřenou expozici a výstavu zahájil PASK již
na jaře na webových stránkách seriál věnovaný historii firmy Lötz,
jejíž výrobky jsou ve stálé expozici. Při podzimním uzavření pavilonu
byl seriál obnoven a každý týden ve středu znovu vydáváme nový díl.
Dnes si jich na stránkách můžete přečíst už sedmnáct. Je to takové
malé virtuální setkání s historií šumavského sklářství.

S TÁ L Á D I VA D E L N Í S C É N A K L ATOV Y
w w w. d i v a d l o - k l a t o v y n e t . c z

Přeložená představení

U představení, které bude možné odehrát v sezóně 2020/2021,
zůstavají vstupenky v platnosti. U přeložených představení na novou
divadelní sezónu 2021/2022 budeme vstupné vracet po otevření předprodeje. Abonentům bude vrácena poměrná část předplateného
za představení, která nebudou odehrána v sezóně 2020/2021.
původní termín 18. 1.| Úsměvy ZDEŇKA TROŠKY s písničkami
SIMONY KLÍMOVÉ - nový termín 13. 4. 2021
původní termín 20. 1.| QUO VADIS MUSICA - Lubomír Brabec
a Vilém Veverka - nový termín 20. 5. 2021
původní termín 21. 1.| SKLENĚNÝ STROP - nový termín listopad
2021
původní termín 28. 1.| KAFE U OSMANYHO - nový termín 18. 5.
2021
původní termín 29. 1.| LAKOMEC - nový termín 12. 4. 2021
V platnosti zůstávají zakoupené vstupenky na všechny přeložené termíny (18. 3. 2020, 20. 9. 2020, 28. 11. 2020 a 29. 1. 2021)

P Ř ÁT E L É Č E S K É H I S T O R I E
w w w. p r a t e l e c e s k e h i s t o r i e . e s t r a n k y. c z
12. 2. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech | 18:00
pátek Dialogy s historií s krajinářským architektem Zdeňkem Sendlerem
Krajinářský architekt Zdeněk Sendler představí část ze svých
realizovaných krajin ve městě: Valdštejnská zahrada v Praze, Zámecká zahrada v Jičíně, Klášterní zahrady v Litomyšli
a park na Slovanském náměstí v Brně.
26. 2. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech | 18:00
pátek Dialogy s historií s architektem Zdeňkem Fránkem
Forma nenásleduje funkci už skoro 50 let. Po sebevědomém
dialogu let minulých s historií a po futurologické revoluci je
jasné, že forma musí následovat prostředí v jeho stavu, jak
se dnes nachází.
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21. 2.
neděle

7:30 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET - „Vejvodova Škoda lásky
a Manouškovy zvony“ Praha Zbraslav - městská památková zóna, klášter, zámek, kostel sv. Jakuba, muzeum
zvonařství. Národní zemědělské muzeum. Pokud bude PES
systém příznivý, budou prohlídky s výkladem a tradiční
oběd zajištěn. Pokud ne, jídlo s sebou. Doprava - vlak.
Sraz na vlakovém nádraží v 7:15 hod.
24. 2. 18:00 | Hifiklub ve Vrchlického sadech
středa SPOLEČENSKÁ AKCE - “Šumavské toulání 6“ Promítání z našich nevšedních výprav v minulém roce, kdy jsme
navštívili místa kolem Javorníku, v Blanském lese a kolem
hranic na Gsengetu. Pořad ve spolupráci s Hifiklubem.
Osvětová akce pro veřejnost. Také tato vnitřní akce bude či
nebude uskutečněna na základě aktuálního PES systému.

od 15. 2. Přihlašování na letní tábory DDM Klatovy
bude probíhat pouze elektronickou (online) formou
na našich webových stránkách. Kompletní přehled, ceny
a postup přihlášení bude uveřejněno na našich webových
a facebookových stránkách.

P RO G R A M
T E L E V I Z E F I L M P RO
w w w. f i l m p r o . c z
Každý týden ZPRÁVY Z REGIONU 5:00-24:00
Velká muzikálová show v našem vysílání:
2.-7. 2. Hříšný tanec (rok 2013)
9.-14. 2. Matilda (rok 2016)
16.-21. 2. Noc na Karlštejně (rok 2017)
23.-28. 2. Annie (rok 2019)

R E T RO
v klatovském muzeu
V době uzavření kulturních organizací
pro veřejnost v souvislosti s nouzovým stavem připravilo klatovské muzeum novou výstavu RETRO s podtitulem „z dějin hmotné kultury 60.–80.
let 20. století“.
Výstavu plánovali a připravovali pracovníci muzea zhruba od roku 2017
a to znamenalo sbírkotvornou činnost
v uplynulých letech upřít směrem
k získání předmětů dobového vybavení domácností, ale také předmětů
tzv. běžné denní potřeby nebo obalů
dobových potravin či hygienických
a čisticích prostředků. Vedle předmětů získaných vlastním sběrem se
ukázala jako významná spolupráce
s dalšími muzei či dokonce se soukromými sběrateli nebo s lidmi, kteří
z nostalgie tyto předměty shromažďují a uchovávají.
Hlavní výstavu, která připomíná, jak
jsme bydleli v domácnosti paneláko-

vého bytu, doplňují dílčí výstavní bloky,
které připomenou a poučí návštěvníka
o problémech
s
denními
starostmi člověka v době socialismu,
představí některé přístroje československé elektrotechnické výroby či dobovou nabídku hraček a také přiblíží
některé události v Klatovech z období
70. a 80. let minulého století.
Výstavu se podařilo dokonce na několik dní v prosinci 2020 zpřístupnit, než
musela muzea opět uzavřít své pro-

story pro návštěvníky. Nyní nezbývá
než si přát, aby současný nepříznivý
stav brzy pominul a muzea opět otevřela svoje brány svým zvědavým návštěvníkům.
Mgr. Ivan Šlajs
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech, p. o.
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ROZ H OVO R

s Davidem Jiříčkem a Radkem Mužíkem
nejen o Mistrovství světa juniorů v hokeji
Místo plánovaného přehledu sportovních akcí, které se zatím nekonají, vám přinášíme rozhovor se dvěma sportovci, kteří to z klatovského stadionu dotáhli
až na MS. V kanadském Edmontonu se od 25. prosince do 5. ledna sešlo deset
nejlepších hokejových týmů z celého světa, a to kvůli jedinému – Mistrovství světa
v hokeji hráčů do 20 let. Český reprezentační tým při návštěvě země javorového
listu skončil na sedmém místě. Úplně poprvé se však podařilo prosadit do reprezentace dvacetiletých na posty obránce a útočníka rodákům z Klatov, což je
obrovský úspěch.
Jaká byla cesta z Kanady?
David: Cesta z Kanady byla dlouhá,
ale dala se přežít. Jedenáct hodin, které jsme v letadle se spoluhráči strávili,
jsme si povídali a nebylo to tak strašné jako cesta tam.
Radek: Let z Kanady byl velmi náročný, protože jsme letěli více než
10 hodin do Prahy a já jsem rovnou
přelétával do Amsterdamu a z něj
do Göteborgu. Navíc jsem měl hned
druhý den zápas, takže to pro mě bylo
vyčerpávající, ale to k tomu patří.
V Kanadě jste všichni hráči museli
být v „bublině“, jaké to pro vás bylo?
David: Nebylo to úplně komfortní,
jsme zvyklí na něco jiného, ale museli jsme se situaci přizpůsobit. Myslím
si, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně, i když to bylo dlouhé a občas
nelehké.
Radek: Samozřejmě to není nic příjemného. K tomu všemu musel být každý
sám na pokoji a první čtyři dny nikdo
nesměl opustit pokoj. Ale já jsem si vzal
s sebou PS4, takže jsem hrál FIFU
a měl jsem pohodu.
Jakou věc kromě hokeje máš nejradši?
David: Kromě sportu a hraní videoher
s bratrem mám rád, když se celá naše
rodina sejde a jsme v rodinném kruhu

David Jiříček

Radek Mužík

a bavíme se o svých zážitcích z uplynulého týdne.
Radek: To je jednoznačně golf, ten mě
velice baví.
S kým by sis chtěl zahrát, kdyby sis
mohl vybrat jakéhokoliv hráče?
David: Pravděpodobně s McDavidem
(Connor McDavid je kanadský hokejový útočník), to bych se totiž moc nenadřel a dával bych góly do prázdné
brány.
Radek: Byl by to táta (smích).
V kolika letech jsi začal s hokejem
a jak vzpomínáš na své začátky
na klatovském stadionu?
David: S hokejem jsem začal asi
ve třech letech a na Klatovy vzpomí-

David Jiříček je sedmnáctiletý
hokejový obránce, který odstartoval svou kariéru právě v Klatovech. Nyní hraje za HC Škoda
Plzeň a byl nejmladším reprezentantem na Mistrovství světa v hokeji
do 20 let.

nám moc rád, byl jsem tam celé své
hokejové mládí, takže jsou moje srdcová záležitost.
Radek: Myslím, že to bylo ve třech – čtyřech letech. Vůbec mi to ale nešlo, pořád jsem padal. Vzpomínám na to ale
v dobrém, jelikož Klatovy mě vychovaly a za to jsem strašně vděčný.
Máš nějaká oblíbená čísla na dresu?
Jestli ano, jaká to jsou?
David: Oblíbená čísla v tom smyslu,
že kdybych je na dresu neměl, tak
bych nehrál, nemám. Vždycky jsem
hrál s „jedenáctkou“, „pětkou“, nebo
„dvacetosmičkou“.

Kdyby ses rozhodoval znovu,
bral bys jiný post?
David: Já jsem chtěl být vždycky útočník, ale trenéři to tak neviděli, takže
jsem hrál vždycky obránce (smích).
V mládí chce každý dávat góly, nechce
bránit. I v obraně je to ale někdy dobrý.
Radek: Určitě ne (smích).
Máš nějaký zvyk, rituál nebo talisman před zápasem?
David: Rituály mám, ale dost často
se mění. Vydrží mi tak tři zápasy, pak
na něj zapomenu a vymyslím si nový.
To, že bych měl stejný rituál celou

Radek: Kromě toho, že si vždy musím
zavázat nejdříve levou brusli, žádný
nemám.
Jakou nejlepší radu jsi kdy dostal?
David: Nejlepší rada, jakou jsem kdy
dostal, byla: „Chovej se tak, jak chceš,
aby se ostatní lidé chovali k tobě“.
Radek: Nejlepší radu jsem dostal
ve Švédsku. Bylo to: „Hraj hokej tak,
aby Tě to bavilo, aby sis to užíval. Neohlížej se, jestli uděláš chybu.“

Co bys poradil všem začínajícím
klatovským hokejistům?
David: Ať makají. Nejen proto,
aby mohli jednou dávat rozhovory,
ale i proto, aby se jim dařilo. Ne jen
v hokeji, ale i v životě platí to, že bez
práce nejsou koláče.
Radek: Aby je to hlavně bavilo a užívali si ty časy na zimáku s kluky v kabině.
Také to, aby na sobě makali a každý
den se zlepšovali, když mají možnost
hrát tak krásný sport, jako je hokej.
Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

Jaký byl zatím tvůj největší hokejový úspěch a naopak největší hokejové zklamání?
David: Největší dosavadní úspěch byl
asi první start v Extralize za Plzeň a účast
na Mistrovství světa v hokeji do dvaceti let. Neúspěch byla prohra ve finále
mladšího dorostu s Hradcem na mistrovství republiky a prohra ve čtvrtfinále s Kanadou na MS v hokeji do 20 let.

Radek: Už od mala je to číslo 25 – to je
mé nejoblíbenější.

Radkovi Mužíkovi je 19 let a v současné době hraje v Luleå ve Švédsku
na postu útočníka. Své hokejové
začátky zažíval v Klatovech, na které stále rád vzpomíná. V sezóně
2016/2017 se stal nejproduktivnějším hráčem ČR hokejistů do 16 let.

sezonu, se málokdy stane, ale jeden
z nich je, že si vybírám hokejku, se kterou jsem byl den předtím na tréninku.

David Jiříček na klatovském stadionu

Radek: Největším úspěchem byla
výhra za „Áčko“ v mojí první sezóně
ve Švédsku. Zklamáním pro mě bylo,
když jsme 2x vypadli ve čtvrtfinále
na mistrovství světa. Já jsem ale hodně soutěživý typ, chci jen vyhrávat,
takže je pro mě každá prohra zklamání.

Radek Mužík na klatovském stadionu
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Klatov y v proudu času
Jak se měnily ulice a domy v našem městě, můžete sledovat na fotografiích,
které porovnávají stejný pohled na Klatovy v minulosti a nyní.

Ulice Kpt. Jaroše v roce 1969 a v současnosti.

Nepomucká ulice v roce 1960, nyní Maxima Gorkého.

foto Karel Kotěšovec st.
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